
Monteringsanvisningar för Monteringsboxar med rostfria gängstänger

Viking Johnson´s Monteringsbox består av en flänskoppling, en flänsad spikände och gªngstªnger.

Varje Monteringsbox har en specifik fläns till fläns längd, vilket placerar Monteringsboxen 
vid dess mittpunkt. Plus- och minuslängderna som är specifierade på etiketten, är de
maximala och minimala mängderna av rörelse som kan tas upp inom toleranserna, 
d.v.s. de tillhandahåller var för sig den maximala och minimala fläns till fläns längden.

1) Monteringsboxen är förmonterad i nominell längd, dvs i dess mittläge. Innan montage,
kontrollera att monteringsboxen har utrymme för längdjustering till min. och max.

2) Placera Monteringsboxen mellan de två flänsar som den skall anslutas till. 
Justera ev. spikänden tills allt mellanrum är borta, säkerställ att den maximala 
fläns till fläns längden inte överskrids.

3) Placera flänsanslutningens packningar mellan båda flänshusen, och montera löst 
flänsanslutningens bultar.

4) Ta bort alla muttrar och brickor från gªngstªngerna och stick in dem från ena sidan på
rätt platser. Skruva tillbaka muttrarna och brickorna på gªngstªngerna växelvis.

 5) Dra åt flänsanslutningens bultar och gªnstªnger enligt standardteknik.

6) Dra åt pinnbultarna på flänskopplingen växelvis genom att dra muttrarna ett eller två 
varv per gång, så att glandern dras upp jämnt runt om. Pinnbultarna måste dras åt 
noggrant enligt tabellen "Åtdragningsmoment". Arbeta runt flänskopplingen så 
många gånger som behövs. Gummi kan ses komma upp i mellanrummet mellan 
mellan glandern och spikändens rör.

Maximala justeringslängder: Storlekar upp till 300 mm = 40 mm, storlekar över 300 mm = 50 mm.
Specialstorlekar kan fås mot förfrågan.
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1. Flänsad spikände.
2. Flänskoppling.
3. Gªngstªnger.
4. Muttrar och brickor 

till gªngstªnger.
5. Flänskoppling

muttrar och brickor.

Fläns till fläns längd.

Justeringslängder för 
Monteringsboxar.

4

4

INDUSTRI BELOS AB

Med reservation för eventuella ändringar.

INDUSTRI BELOS AB
Axel Johanssons gata 4-6 � Box 6482 � 751 38 UPPSALA
Tel: 018-67 67 80 � Fax: 018-67 67 90
E-post: info@belos.se � www.belos.se

10.2015

Monteringsboxar



ÅTDRAGNINGSMOMENT

Bultstorlek
Moment

Nm

M12 55 ï 65

M16 95 ï 120
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